
Atividades Semanais

Domingo

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

19:00 - Futebol Masculino

Quarta

19:00 - Intercessão

20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta

19:00 - Futebol Masculino

Sexta

19:00 - Futebol Feminino

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

15:00 - Voleibol

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Pastores e Líderes;

Pelos membros e suas famílias; 

Pela paz em Israel;

Por nossos Governantes;

Término da Construção;

Restauração das Famílias;

Ministério de Jovens;

Grupos Pequenos;

Gestão de Ministérios;

Ministério de Comunicação.

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-98873.2541/99990-9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0
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informativo semanal

"A vossa palavra 
seja sempre 
agradável, 

temperada com sal, 
para saberdes como 
deveis responder a 

cada um." 
Colossenses 4:6

Meditação

Aqui aprendemos 
que é preciso 

articular bem as 
palavras, usar o 

vocabulário correto, 
o tom de voz 

adequado, para 
saber falar a cada 
tipo de pessoa. É 

importante sempre 
ter uma atitude 

positiva e ter uma 
conversa agradável. 
Sal em excesso fica 
salgado, e pouco sal 
também não é bom, 
por isso devemos ter 

equilíbrio e 
moderação. Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

- -

- -

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUI
31/12

PB. BRÁZ

CÉLIA

MANOEL

ADRIANO/DANIELA

CRISTINA/ALEXSANDRO

LÉO/CIDA

FABIANO

ANDRÉ

RICARDO/BONIFÁCIO/HÉLIO

DOM (N)
03/01

DOM (M)
03/01

PR. JESSÉ

AILDA

GELZA

NIREIDE/OSMARI

FABIANA ROCHA/PAULO

LUIS/VALDELANIA

-

-

ULISSES/MARINHO/MÁRCIO

-

-

ELZA

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: EDILEUZA (98739-4653)

Informações página 3

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

-

-

31 DEZEMBRO

CULTO DA VIRADA
22h, na Gênesis

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag 
#IBGênesis

27.Dez : Nataniel Ronaldo
27.Dez : Antônio Fernandes
27.Dez : Adriano Monteiro
27.Dez : William gonçalves
28.Dez : Wanessa Jaynne
29.Dez : Jarine Lessa
29.Dez : Lucas André
29.Dez : Hevilânia Santos
31.Dez : Maria Cristina
31.Dez : Ruth Alípia
01.Jan : Ranildo Oliveira
01.Jan : Pedro Henrique
02.Jan : Alexsandro Cândido
02.Jan : Cícero Soares

 99125-4625)
 98871-6228)
 98819-9047)
 98844-7618)
 98866-8977)
 99326-1306)
 99303-8030)
 98887-1315)
 99615-7060)
 99381-8850)
 -)
 99116-7944)
 98887-9284)
 98877-1800)

31.Dez | 22h
na Gênesis

Culto da



pastorharry@ibgenesis.com.br

“Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o 
herdeiro. Venham, vamos mata-lo e a herança será 

nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o 
jogaram para fora da vinha”.

MARCOS 12:7

Em um dos planos mais ousados e arriscados que alguém já 
ousou ter, uma operação de resgate de altíssimo risco que 
envolvia o envio do herdeiro de Deus, o seu próprio filho. É 
curioso, mas a ideia é contra qualquer tática de guerra. Na 
guerra sempre o rei e o herdeiro estão longe do front, 
simplesmente porque todos sabem os prejuízos inestimáveis 
que acarretaria em uma guerra a morte dos dois. Não 
representava apenas o fim da guerra, mas o fim do reino. Por 
que o herdeiro? Preço máximo pelo resgate. Por que o 
herdeiro? Porque o dono da vinha usava seu último e mais 
precioso recurso segundo o que está descrito na parábola 
contada por Jesus sobre o retorno do dono da vinha. 

A tensão estava instalada no céu. Será que ele vence? Será que 
ele vai suportar? E como reagirá o Pai? Ele suportará até o fim 
sem interferir diretamente na batalha socorrendo e livrando o 
filho dos piores momentos, o que acarretaria o fim do plano de 
resgate da humanidade sem consolidar a vitória final? Durante 
33 anos a angustia desta tensão era o assunto que se ouvia em 
qualquer rua, em qualquer lugar onde houvesse dois seres 
angelicais conversando. O coração do Pai estava tenso, 
diminuído pela distância, diminuído pela dor. Mas esta era a 
perspectiva de quem ficou. Qual a perspectiva do filho que 
veio? Certamente muito pior, e para agravar pelo próprio 
conteúdo da parábola da qual extraímos o texto, Ele sabia que 
o final da batalha culminaria na sua morte de forma violenta e 
implacável. Por isto durante o seu injusto julgamento ele ficou 
em silêncio o tempo todo, já que não havia recurso de oratória 
que mudasse o destino final já traçado. Da perspectiva do filho 
a tensão era tão grande que em quatro momentos cruciais Ele 
deixa visualizarmos sua dor: Regateia em oração outro destino 
final para o plano, mas absorve a vontade do pai quando se 
resigna tomar todo o cálice de dor. Reclama da ausência dos 
discípulos em oração com ele no Getsêmani. Ele sente a dor da 
solidão. Ele sua gotas de sangue, tamanha a tensão daquele 
momento em oração. Por fim, já na cruz, no meio do martírio 
ele sente a dor do abandono do próprio pai, e exclama: “Papai, 
meu pai, por que foi que você me abandonou?” 

A vitória de Jesus foi muito celebrada no seu reingresso no céu. 
Não é sem causa que na visão de João ele estava vestido com 
uma roupa que celebrava a autoridade que desfrutava depois 
de tamanha vitória: (Apocalipse 19:16) -  “E no manto e na sua 
coxa tem escrito este nome: Rei dos reis, e Senhor dos 
senhores”. Agora na autoridade de quem usufrui o espólio das 
conquistas do irmão, Paulo desdenha do pecado e da morte 
que era a consequência direta produzida pelos nossos erros: (I 

TENSÃO NO CÉU

ATENÇÃO!

CULTO DA VIRADA
Quinta-feira, 31 de dezembro, às 22h

Nesta semana NÃO teremos o Culto de Cura e Libertação, que 
aconteceria no dia 30 de dezembro. Voltaremos com a 
programação normal das quartas-feiras a partir do dia 06 de 
janeiro de 2016.

Coríntios 15:55-57) – “Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 
Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o 
pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá 
a vitória por nosso SENHOR Jesus Cristo”. Jesus pagou o preço 
exigido pelo nosso resgate. Pagou com sua própria vida, preço 
máximo para que ninguém pudesse nos recomprar. 

Enquanto todos se envolvem com esta lembrança do menino 
presente de Deus, as minhas emoções se voltam para os 
segundos anteriores ao grande confronto da cruz. O céu estava 
tenso, um silêncio absoluto se fez. Por algumas horas todo o 
plano estava em seu momento mais crítico. Mas ele suportou, 
ele venceu, e pode então declarar: (Apocalipse 1:18) - “Eu que 
vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. E 
tenho as chaves da morte e do inferno”. Ufa! Escapamos por um 
triz. Escapamos pelo sacrifício que ele fez. Muito obrigado Pai, 
muito obrigado Jesus. 

- FIM -

RETIRO DA FAMÍLIA 2016

As inscrições para o Retiro da Família 2016 continuam abertas! 
Os interessados deverão se inscrever via formulário online, 
disponível no link www.ibgenesis.com.br/retiro2016, e 
efetuar o pagamento na igreja à equipe de inscrições, liderada 
pelo diácono Márcio, nos cultos de domingo. O formulário 
deverá ser preenchido individualmente por todos que irão ao 
retiro, independente de idade. Caso não haja a comprovação de 
pagamento, sua inscrição será excluída do banco de dados, 
abrindo vaga para outra pessoa. 
Além desta fase, estaremos construindo as demais nestes 
próximos meses e disponibilizando as informações em nosso 
site. Desde já, contamos com sua oração para que Deus 
derrame o seu Espírito Santo naqueles dias.

Quando: 6 a 9 de fevereiro de 2016 (feriado de carnaval)
Onde: Rancho Pé de Pinhão, Marechal Deodoro-AL
Quanto:

Acomodação          À vista          A prazo (em até 6x)

Chalé                    R$ 320,00                 R$ 350,00

Alojamento            R$ 220,00                 R$ 250,00

Barracas                R$ 180,00                 R$ 210,00

ATENÇÃO MOTORISTAS!

O ministério diaconal solicita a todos os motoristas que 
estacionem seus veículos de ré em todos os cultos.

         Porque devemos estacionar de ré?

Æ Temos um melhor ângulo de visibilidade dos pedestres;
Æ Temos crianças na igreja e as mesmas passam correndo por 

trás dos carros, não tendo noção do risco; 
Æ Em caso de emergência é mais fácil a retirada do seu carro;
Æ Quanto maior for o carro menos visibilidade na ré se tem;
Æ Estatísticas: Nos EUA morrem cerca de 250 crianças por ano 

atropeladas, na maioria das vezes, pelo próprio pai ou mãe. 
QUASE UMA CRIANÇA POR DIA!

Vamos previnir! Agradecemos a sua compreensão.

RETIRO ESPORTIVO

O Ministério de Esportes de nossa igreja realizará nos dias 15 a 
17 de janeiro de 2016, no Acampamento Batista em Paripueira, 
o X Retiro Esportivo de Férias da Batista Gênesis. O objetivo 
do retiro é levar um grande número de jovens que não 
conhecem a palavra de Deus, principalmente aqueles que estão 
envolvidos com drogas. Eles serão atraídos pelas atividades 
esportivas que iremos realizar e lá eles serão expostos a 
testemunhos de ex-drogados, palestras e muito louvor.

Porém, para que o retiro seja um sucesso, estamos precisando 
de voluntários que possam trabalhar. As reuniões ocorrem às 
terças-feiras, às 19h30 e aos sábados, 15h30. Se você puder 
ajudar, compareça. Sua presença é fundamental para este 
projeto. Para participar procure o Eduardo (Ministério de 
Esportes) através do telefone 99611-5538. 

SECRETARIA

Informamos que durante todo o mês de janeiro de 2016 a 
secretaria da igreja estará em recesso, porém, qualquer 
solicitação deverá ser encaminhada ao Manoel e/ou ao Pr. 
Harry. Contatos:
Æ Manoel - diaconos@ibgenesis.com.br - 98878-1738
Æ Pr. Harry - pastorharry@ibgenesis.com.br - 99938-0012


